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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évrs 8 korona Negyei! ívre . . 2 korona
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lO fi.kr. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

A társadalom
és a nőnevelés. |

Irta: Kratofil Dezső.

Midőn Verulami Bacon Ferencz, 
e geniális angol philosophus, felhívta 
a scholasticismus híveit, hogy ósdi 
bölcsészeteket elfeledve, forduljanak a 
természettudományokhoz, nem is gon
dolta ezen uj korszakot alkotó tudós, 
hogy e bölcs gondolat oly vívmányok 
és találmányok birtokába juttatja az 
emberiséget, melyek akkor még álom 
álom tárgyát sem képezhették.

Hasonlókép nem gondolta Feneion 
— e jansenista szellemű franczia fő
pap, — hogy az emberi szellem ha
ladásának egyik legsarkalatosabb téte- 

, lét mondotta ki akkor, midőn a szuny- 
nyadó középkor maradi gondolatai 
után „De i’education des fiiles" (A 
leány nevelésről) czimíi munkájában 
hangsúlyozta a nőnevelés és oktatás 
fontosságát.

Pedig kétségtelen, hogy Feneion 

e gondolata ép oly bölcs s következ
ményeiben ép oly fontos, mint Veru
lami Baconé. S mégis, azt látjuk, 
hogy e két gondolat a hatást te
kintve, melyet a társadalomra gya
korolt, nagyon is eltér egymástól.

Bacon gondolata hóditó eszme 
volt; mindenütt elismeréssel fogadták; 
nyomán Keplerek, Newtonok s Gali
leiek teremtek s a mistikus tudatlan
ságot a felvilágosodás kora váltotta 
fel. Belátta az emberiség, hogy méltó
ságának, — melyet a szerves életben 
elfoglalni hivatva van, — csak úgy 
felelhet meg, ha feladatává teszi az 
ok és okozat közötti logikus kapcso
latot mindenütt, mindenben és min
denkoron keresni.

Feneion gondolata ellenben a 
legtöbb helyen még manapság sem 
aratott teljes diadalt, pedig az empi
rikus philosophia határozottan ki
mondja, hogy anők szellemi 
képessége, szellemi ereje, köz
vetve rendkívül nagy hatással van az 
emberiség szellemi haladására.

Olvassuk csak Schopenhauer ér
tekezéseit, a tulajdonságok átöröklésé

nél világosan elénk tárja, még pedig 
a gondos tapasztalat és a történet 
példái által, hogy az értelmet az anyá
tól örökli a nemzendő utód.

Ha most már e tannak legalább 
60 százalékát igazságnak fogadj., el 
— úgy levonhatjuk ez igazságból a 
következtetést ; a következtetés csak 
ez lehet : a leányok nevelése és ok- 
tatására nagy gond fordittassék és 
értelmük annyira igénybe vétessék, 
mint azt a női kedély és a nő leg
főbb hivatása az anyaság megengedi

Jó volna tehát Feneion gondola
tát is méltó elismeréssel jutalmazni s 
annak megvalósítását a társadalomba 
átültetni.

Mert valljuk meg őszintén, a nők 
oktatása még korántsem felel meg e 
gondolat mélységének s magasztossá- 
gánaii s bár a kultúra rég leszakította 
a nőről a középkor alkotta tudatlan
ság s megvetettség fátyolét, még ma
napság sem történik annak a régen 
kimondvtt elvnek sem megfelelően a 
nők oktatása, mely szerint a nő tel
jesen egyenrangú lény a férfival. Pe
dig ha az előbbi reflexióra is ügye-

TÁRCZA.

Misókálioz.
Bárhova nézek, 
Bármerre járok,
A Te képed látom 
Egyetlen virágom.

Nap azért világit,
Hogy szemedbe nézhessek ; 
Csillag azért ragyog,
Hogy Rád tekinthessek; 
Tavasz is azért van,
Hogy a madár tábor 
Egyetlen virágom.

A ▼ámnál.

Irta: Stutein József.

Négyszegletes, csaknem üres ezobában 
vagyunk. Az ablaknál egy kopott, barnás 
fekete asztal, rajta szamovár, az előtt poha

rak, mellette két szék és azok egyikén a 
rendőrfőnök : közönséges piros, duzzadt arc, 
lángvörös bajusz, vizenyős szemek. Az egész 
alak egy zsirtömeg.

A lendőrfönök egyik pohár teát a má
sik után önti magába.

Hirtelen feltárul az ajtó.
Félénk kis emberke közelit : sovány, 

csaknem kiaszott alak, hosszú kopott kabát
ban, sárgás, beesett arcz, mély ránczokkal.

Kóczos szakái, hamis kis szemek : a 
sémita faj típusa, mely a nélkülözések és 
gondok bélyegét viseli magán.

— Bocshánat nagyshágos ór . . . a 
fiam miatt jütthem, nagyshágod . . .

— Na Jankel, hát mi van a fiaddal ?
— Hogy mi van vele ? Hát a nagy

shágos főnők ór nem thodja, hogy mi thür- 
tént vele ? . . . hisz a rendhtlr ór ide khi- 
sérthe bethegnap esthe. . . Valamit thalálta 
nála . . . aztat mondja, hogy phorosz phá- 
linkhát, meg ezokhort . . . még én sem 
thodom, hogy mit kiteli elvámolni . . . hát 
ü szegény honnan thodhassa aztat ? De ha 
még thodná is . . . mhicsede nagy bönth 
küvetthe el vele ? . . . Kitinek ártott ? . . . 
A thekintetes rendür órnak nem ... a nagy
shágos fhünük órnak se nem . . .

A rendőrfőnök jóakaróan mosolygott 
és úgy tekintett a kis zsidóra, mint valami 
tanár, aki egy föherczeget vizsgáztat és le
hetőleg segíteni szeretne neki. És mintha 

gondolatait elébb rendezni akarta volna, csak 
kis idő múlva válaszolt.

— Azt kérded, hogy kinek ártott ? . . 
No majd elmondom neked : Az államnak 
ártott I ... És az állam m i vagyunk . . . 
te is ... én is . , . mert mindannyian 
hozzá tartozunk. És éppen azért kell védeni 
az ál am jogait I De ez csak úgy történhetik, 
ha a törvényeket szigorúan betartjuk. A tör
vény pedig tiltja a csempészetet. Azért . . . 
érts meg jól . . . ha átlépjük a törvényszabta 
határokat, megkárosítjuk az államot. A köz
jót, vagyis önönmagunkat I És igy minden
kinek bűnhődnie kell, aki ily hibát elkövet. 
Hogyha tehát fiadnál csempészett holmikat 
találtak . . . nem segíthetek rajtad . . . nem 
nagyou sajnálom ... a legjobb szándékkal 
sem I

Jankel e beszéd alatt értelmesen mo
solygott.

— Nagyshágos ór I Én nem vagyok 
thodományos ember, — feleié a furfangos 
zsidó. — Hugyan lehetnék én az? . . . Hát 
thanoltam én valamit ?. . . Nem . . de azért 
khűlcsönözhetek a nagyshágos órnak Itoszon- 
öt rubelt . . . inéit nethenném ? . . Miért
ne kölcsönözhetnék én a nagyságos főnökit 
órnak hoszonöt rubelt ? . . . Mikor olyan 
phontos ember . . , Kitérem, Illessék . . .

A rendőrfőnök megvető mozdulattal 
dugta zsebre az összeget.

— Huszonöt rubelt kölcsön ? ... Na, 
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fink, úgy ez még égetőbb szükség. 
Gondolkozzunk egy kissé.

Mennyivel kevesebb szorgalom
mal sajátíthatnék el a legszüksége
sebb ismereteket, mennyivel több idő 
jutna az individiumoknak tudományos 
képzésre mennyivel mélyebben, na
gyobb rátermettséggel nézné az em
ber az igazságokat, li a már ni a- 
gával élesebb, felfogóbb 
szellemi csirát hozna.

Egyszóval állíthatjuk, hogy az 
ismeretek megszerzése sokkal keve
sebb fáradsággal történnék, azok ön- 
tudatosabhak lennének; miáltal ter
mészetesen az emberiség nagyban 
megkönnyítené azt a törekvését, me
lyet a nnndenséget vezető Erő szá
mára előirt. E következtetés egyene
sen következménye az említett, Scho
penhauer által igazolt tapasztalati igaz
ságnak.

Érdekes látnunk, hogy Eszak- 
Amerikában, már megvalósították ezen 
igazságot; az eszményi szabadság ez 
országában rendkívül nagy gondot 
fordítanak a nők nevelésére és okta- , 
tására ; a női einancipatiót teljes dia- j 
dalában láthatjuk itt; csak azt volna : 
nehéz eldönteni, hogy az említett píii- 
losophiai igazság szülte-e a nők ok- , 
tatásának felkarolását, vagy az a sza
bad szeltem, mely Amerikát olyannyira I 
jellemzi.

Különben a valódi okot Fenelon- 
nál is nehéz felderíteni, mert nem 
tudható, hogy Feneiont bölcs gondo
latának nyilvánítására nem-e az akkori 
nők sajnálatos rabszolgasága indí
totta.

De bármint is áll a dolog, a nők 
oktatásának olyatén felkarolása, mint 
az Amerikában történik, teljesen elhi
bázott gondolat, mert nincs tekintetbe 
véve, hogy a nő eredeti rendeltetése, | 
gyengébb orgánuma, sajátos érzelmi : 
és erkölcsi vonásai s az a fontos fel
adat, mely gyermekeinek nevelésével 
reá hárul, tcijes disharmoniában vau

nem bánom . . . de ennek a hivatalos iigy- 
gyel semmi összefüggése nincsen . . . ér
tetted ? . . . Es most mondd meg nekem, [ 
honnan tudod te azt tulajdonképen, hogy a 
fiad mit akart becsempészni ?

— Hogy honnan thodoni ? Hát mond- 
tham én, hogy thodom ? . . . Hogyan thod- 
nám ? . . . A rendür ór mondtha nekem.

— Hát a rutdör hogyan tudja ?
— Aztat mondjo, liogy megszogolta . . 

igazán forcsa, de aztat mondja, liogy meg- 
érezthe a szaghán ...

— Iván I — kiált ki a rendőrfőnök.
Iván bejött.
— Iván, liivd elő rögtön a rendőrt.
— Parancsára uram, — szólt Iván 

elsietve.
— Ülj le Jankel, — szólt a rendőrfő

nök barátságosán — és igyál addig egy po
hár teát, vagy meg akarod talán elébo ál
dani, mint nálatok szokás ? . . .

— Megálditani ? . . . — felel a zsidó 
— igaz, hiszen t.ldll..s nélkül még meg
halni sem lehet.

A rendőr belépett és csodálkozva né
zett főnökére, hogy ily bizalmasan együtt 
ül a kis zsidóval.

— Miért fogtad el a liatal Jankelt ? — 
rivalt rá a főnöke.

— Mert porosz pálinkát akart becsem
pészni.

nak oly foglalkozási ágakkal, minőket 
I a férfiak viselnek ; innen van, hogy 
1 bár mély paedagogiai magyarázata 

van annak, hogy a nőnevelést nálunk 
I is a nők vezetik. És elég jogosan. 
! Mert a nőnevelés felkarolásának üdvös 
! volta nem is azt jelenti, hogy kenyér

kereső pályára készítsük elő őket, ha
nem igenis azt jelenti, hogy az 
tökéletesebbé, kerekeb
bé és általánosabbá té
tessék.

Szoktassuk reá őket még az is
kola padjai között a komolyabb 
dolgok iránti érdeklődésre, szok
tassuk reá önmagunkat, erősen meg
becsülni a nők ismereteit; véssük be 
lelkűkbe, hogy az iskolából kikerülve, 
ne csak a társadalmi hiúságok után 
kapkodjanak, hanem a regények mel
lett ép oly élvezettel olvassák a köl
tők, a classikusok munkáit, a termé
szettudományi megfigyeléseket, a föld 
leírását, mint azt azoknak szellemképző 
becse megkívánja. Szoktassuk reá 
magunkat, hogy ne kétes mosolylyal 
honoráljuk, ha egy nő szabad perczei- 
ben pl. mennyiségtani igazságokkal 
foglalkozik. Manapság szinte lehetetlen 
elképzelnünk, hogy egy nő a természet 
ölén sétálgatva s virágokat szedeget
ve, azoknak összehasonlításával rokon
ságukat igyekeznék felderíteni. S bár 
igaz, hogy hazánkban a műveltebb 
társadalmi osztály leányai polgári vagy 
felsőbb leányiskolákat végeznek, nehéz 
volna elismernünk, hogy legalább 
10 “»-uk később is érdeklődik a ko
molyabb, kissé tudomá
nyosabb tények után, hogy 
az iskolai oktatástól kívánt eredmény 
— az érdeklődés gyümöl
csöző felköltése — megvan 
a legtöbb női lélekben. S ha hozzá
vesszük még, hogy e nemsokat Ígérő 
alkalom is csak a műveltebbek gyer
mekeinek adatik meg, úgy beláthatjuk, 
hogy a nők nevelésének tökéletesbbé,

— És honnan tudod te azt, hogy az 
porosz pálinka volt ?

— Mert olyan szaga van.
— Mert olyan szaga van ? . . . Te 

ostoba I A dögöt niegösmerheted szagáról, 
de nem a porosz pálinkát. Ilyen csekélysé
gért nem fognak el tisztességes embereket, 
bocsásd azonnal szabadon és vigyázz, hogy 
ilyesmi többet meg ne történjék . . .

— Parancsára uram.
Ezzel a rendőr sarkon fordult és ki

ment.
— No, én is khümenek, nagyshágos 

ór . . . mert mert hagynám szegény fhiamat 
egyedül elmenni ? Hát szépen köszönök.

— Isten veled Jankel.

*

Odakint mérgesen fordul hozzá a 
rendőr.

— Mit adtál ennek a baromnak? — 
kérdi tőle.

— Hogy mit adtham ? Hát hoszonöt 
rubelt adtham neki.

— Ostoba zsidaja I Én öt rubelért is 
megtettem volna.

Kóré. 

komolyabbá tétele még nálunk is 
megoldatlan probléma.

Pedig helyesen gondolkodnék a 
társadalom, ha ez ügyet felkarolná. 
Egy u j f o r r á s nyílnék az 
e ni b e r i h a 1 a d á s szamára, 
ha a nők telki világát erősebben, ha
tározottabban irány itanök a komo
lyabb, értelmet és telket fejlesztő je
lenségek, tények, sigarságok felé ; s 
gondoskodnának arról is, hogy a leá
nyok nagy többségeitek — igy váro
sunk leányainak is — megadatnék az 
a sokat Ígérő szerencse, hogy felsőbb 
leány-, vagy polgári iskolákat láto
gathassanak.

Nem valószinütlen, hogy ezzel 
karöltve apadna a boldogtalan frigyek 
száma is ; megtanulná a nő a a ko
molyabb szellemi munkát a külsősé
geknél nagyobb mértékben 
s többre becsülni.

HÍREK.

Személyi hír. Dr. Halász Móricz já
rási szolgabiró szabadságától visszaérkezett 
Gödöllőre s átvette hivatalát.

Uj gvardián. A máriabesnyöi kapuczi- 
nus rendi zárda uj gvardiánja Dombay Ka- 
jetán páter lessz, ki már ezelőtt 25 évvel 
volt a besnyői zárda tagja.

Bérbeadás. A bagi községi közbirto
kosság vadászterületét 6 esztendőre bérbe
adta évi 1700 korona bérért Tószegi Freund 
Vilmosnak. A szerződést az érdekeltek f. ho 
12-én Írták alá.

Közgyűlés. Gödöllő község képviselő
testülete 1905. évi április hó 27-én d. u. 3 
órakor a községház tanácstermében rend
kívüli közgyűlést tart, melyen az 1904. évi 
számadások fognak megvizsgáltatni.

Halálozás. Kapczy Tamás, életének 
60 évében Gödöllőn elhunyt. így szól a 
rövid gyászjelentés, mely egy életnek elhuny
tat egy nagy, nemes családnak kihatát adja 
tud'ul. Meghalt az utolsó Kapczy, meg lehet 
már fordítani az ősi czimert a fejfan. Már 
csak az ö sirjokból fakadó virágok susogása 
fug mesélni róluk — a régi időkről, a nagy 
idők dicsőségéről. Nyugodjanak békében 1 
Emlékük hü barátja.k szivében őriekké élni 
fog. — A rokonság a következő gyászjelen
tést adta ki : Özv. Kapczy Vilmosáé szili. 
Prepeliczay Irén mint sógornő úgy a maga, 
valamint az összes rokonság nevében is 
megrendülve és fájdalomtól megtört szívvel 
tudatja, hogy Kapczy Tamás hosszas szen
vedés után életének 60-ik évében, folyó hó 
15-én déli 1 órakor elhunyt. Követte gyor
san testvéreit és vele a nemes család utolsó 
sarja szállott sírba A megboldogult földi 
maradványai folyó hó 17-én délután 4 óra
kor fognak a gyászházból (Pesti-utcza) az 
ev. ref. egyház szertartása szerint az anya
földnek visszaadatni. Áldás és béke lengjen 
drága porát felett I

Uj plébános. A dr Pruzsinszky Józsei 
apátplebános nyugdíjazása folytán megüre
sedett gödöllői plébániára a váczi püspök a 
kegyúri jogokat élvező minisztériummal 
egyetértve Podhorányi János kusdi plébánost 
nevezte ki.

Lopott bárányok. Osztroluczky Mik- 
| lós Zólyom megyei, osztroláczkai nagy birtokos 

Útiadra hajtatta birkanyáját legeltetni. F. hó 
i 11-én Vaczszentlászlón az utczán tartottak 
j pihenőt. Ez alkalommal 5 drb bárányuk el

tűnt. A csendőrség kinyomozta a tetteseket 
Maczlag József és Gödör Gábor váczszent- 
lászlói legények személyében, kik beismer
ték, hogy 2 drb fekete bárányt elloptak, 
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még pedig ugy, hogy a kapu alatt, a kutyák 
állal vájt lyukon át behúzták az elfáradt 
állatkákat s elrejtették azokat. — Az eset 
feljelentetett.

Bekísérve. Urbán Istvánt, ki az any
ját, Urbán Pálnét f. évi április 4-én szóvál
tás közben megölte, április 12-én kisélték 
be a pestvidéki kir. törvényszék fogházába. 
A btinös legénynek sok nézője volt ez al
kalommal, ö azonban nagy lelki nyugalom
mal állta ki az ismerősök tekintetét és ar- 
czán sem a szégyenérzet, sem megbánásnak 
nyoma sem volt, sőt oly közönyt mutatott, 
mintha az egész dolog nem is érdekelné.

Hargya. A Hangya fogyasztási szö
vetkezet rákosszentmihalyi fiókja vasárnap, 
április 9-én délután fél öt órakor tartotta 
alakuló gyűlését, az Engelbrecht vendéglő 
nagytermében. A közgyűlésen a Hangya 
központ kiküldött képviselője is részt vett.

Csaló botos ispán. A péczeli csend
őrőrs letartóztatta Varga István besnyői 
földművest, aki Püspökhatvanban a gödöllői 
koronauradalom botos ispánjának adván ki 
magát, 132 napszámost vett fel az urada
lom részére s midőn azok vele együtt Gö
döllőre érkeztek vasúton, töltik megszökött, 
105 korona 60 fillér árt okozván azoknak 
a vasúti költségek által. — Az érdekes ügy
ben a büntető eljárás folyamatban van.

A Magyar Hirlap újítása. Érdekes 
hirt közölnek velünk a fővárosból. A Magyar 
Hiilap 15 éves fennálásának jubileumát azzal 
ünnepli, hogy f. hó 17-töl kezdve független 
politikai iránynyal reggel helyett este jelenik 
meg a fővárosban s reggelre odaér minden 
vidéki város vagy helységbe. Egyúttal a 
világlapok mintájára egy specialitást is 
létesít, mely abból áll, hogy minden érde
kes eséményt fényképfelvételekben ad közre. 
Mutatványszámot egy hétig ingyen küld 
bárkinek.

Az épitőmunkások mozgalma. — A 
rákosszentmibályi épitö munkások mozgal
mat indítottak helyzetük javitása érdekeben. 
s a tárgyalások után a megtartott együttes 
gyűlésen kölcsönösen megállapodtak az uj 
munkafeltételekben, mely szerint az ácsle
gény legkevesebb munkabéré 44 fillér óra
pénz, a kőművesé pedig 50 fillér. Az uj 
szerződés ápnlis 15-en lép életbe s egy 
évre szól.

Első Leánykiházasitási egylet m. sz. 
Az intézet 42-ik rendes közgyűlése márczius 
hó 30-án a tagok élénk és nagyszámú 
érdeklődése mellett tartatott meg. Az intézet 
ősz elnöke Schwarz Ármin, az ülést meg
nyitván, miután kegyeletes szavakkal emlé
kezett meg a röviddel ezelőtt elhunyt Kohn 
Károly alelnök személyéről, gyöngélkedése 
folytán az elnökletet dr. Vittmann Mór al
elnökié ruházta át.

Az előterjesztett igazgatósági jelentés 
és mérleg, melyből kitűnik, hogy az intézet 
az 1904 évben is örvendetesen gyarapodott 
és hogy 1.028,53 kor, 94 fillér biztosított 
töke kifizetése daczára a tartalékok 11,519.464 
k. 26 f-re emelkedtek a múlt év 10.520.392 
k. 67 fillérjével szemben ; továbbá, hogy a 
kezelési feleslegből 172,718 k. 36 fillérből 
az alapszabályszerű javadalmazások levonása 
átáll a bizt. tőkék felemelésére szánt alap- 
86,309 kor. 18 f.. a külön tartalékhoz 
34,523 k, 67 f. és hiv nyugdíjalaphoz 5000 
k. csatoltatott, néhány tag hozzászólása után 
tödomásul vétetett s felmentvény megadatott.

Dr, Bácskai Albert és Kalmár Sándor 
szöv. tagok azon támadásokra vonatkozólag, 
melyeket az elmúlt évben röpiratokban és 
hírlapi czikkekben az intézet ellen felhoztak, 
több írásbeli kérdést intéztek a társulat 
igazgatóságához. Elnöklő dr. Vittman Mór a 
legbehatóbb és legtüzetesebb módon vála
szolt ezen kérdésekre, még pedig az eddigi 
közgyűlések által jóváhagyott mérlegek és 
igazgatósági jeléntések nyomán, bebizonyítva 
azt, hogy mindezen támadások részben fél
reértéseken, részben pedig rosszindulaton 
alapszanak. Á felügyelő-bizottság elnöke, 

dr. Alexander Bernát a felügyelő bizottság 
nevében kijelenti, hogy éppen tekintettel 
ezen támadásokra, kötelességüknek tarljak, 

i hogy újból való megválasztásuk esetire, 
ezen tisztségükön megmaradjanak,

Elnöklő dr. Wittmann Mór válaszadása 
egyhangúlag tudomásul vétetik és dr. Grosz 
Sándor es Dósa Kálmán szöv. tagok indi.- 
ványára az igazgatóságnak, Schwarz Ármin 
elnöknek, Kohn Arnold vezérigazgatónak, a 
felügyelő bizottságnak, a választmánynak és 
a hivatalnoki karnak köszönetét, bizalom és 
elismerést szavazott meg a közgyűlés, mely
nek nepirendje evvel véget ért.

LAPUNK legközelebbi száma a 
közbeeső ünnepek miatt csak vasárnap 
jelenik meg.

V. 1228 5 számhoz 1904.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
járásbíróságnak 1905 évi V. 1228'5 rzámu 
végzésével dr. Gráf Zsigmond ügyvéd által 
képviselt Wollner Alajosfelperes részére Schul- 
ler Béla alperes ellen 100 kor. követelés 
és jár. erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytan az alperestől le foglalt 
2248 kor. becsűit ingóságokra a fentidézetf gö
döllői kir. járásbíróság fenti számú végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak az ösz- 
szes felülfoglaltatók követelése erejéig is, 
a menynyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, alperes lakásán Rákoskeresztúr 
Rákoshgeten leendő megtartására ha
táridőül 1905 évi április hó 21-ik napjának 
délelőtti 10 órája tűzetik ki, mikor a biró- 
ilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj- 
ató követelését megelőző kielégittetéshez 
fartanak jogot, a mennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árve
rés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
em tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1905 évi ápnlis 1-én. 
Böhl Ambrus kir. bir. végrehajtó.

1756 sz. tk, 905. “
Árverési hirdetmény kivonat

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy a Péczeli hitel

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, ketnényfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelék, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabeliuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.
^== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

szövetkezet mint az orsz. központi hitelszö
vetkezet tagja végrehajtatónak Strebó István 
és társai végrehajtást szenvedő elleni 100 K 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, a gö
döllői kir, járásbíróság tcr-lletén levő Pécze. 
községben fekvő a peczcii 71. szánni tnv, 
betétben Strebo István, k.o.r. ot.cuj Mária, 
kisk. Strebó János, kisk. Strebo Miúuly, kk. 
Strebo Béni és kisk. Strebó András nevén 
álló A I. 1—2 sor 281 és 282 lirsz 4U (je
lenleg 58) ö. i. sz. ház, udvar is kertre 
1228 korona kikiáltási arban, az ugyanazon 
betétben ugyanazok nevén álló A y 1 sor. 
3380 hisz, szántóra 37 korona kikiáltási 
árban s a péczeli 72. számú tkvi betétben 
Strebó Istvanné szül. Bekö Erzsébet, Strebó 
István, kisk. Strebó Mária, kisk. Strebo Já
nos, kisk. Strebo Mihály, kisk. Sireuu Be.ii 
és kisk. Strebó András nevén álló az 1881. 
LX. tcz. 156. § a alapján egészben elárve
rezendő A I 1—2 sor. 3463—3364 hrszámu 
tóból és kertből álló ingatlanra 1 ü6 korona 
kikiáltási árban, a 3346 903. sz. végzéssel 
mindezen ingatlanokra illetve a péczeli 72. 
sz. tkvi betétben Strebó István, kisk. Strebó 
Mária, kisk. Strebó János, kisk. Strebo M - 
hály, kisk. Strebó Béni és kk. Strebó And
rás illetőségeire C 1—2 illetve C 1—2 sor. 
alatt özvegy Strebó Istvánná sz. Bekö Er
zsébet és iizv. ilj. Strebó Istvanné sz. Kr.s- 
tóf Julianna javara bekebelezett özvegységig 
tartó haszonélvezeti jog épségben tartusa 
mellett azzal, hogy ha a vételár az ezen 
haszonélvezeti jogokai megelőző követelések 
fedezésére szükséges 250 koronát el nem 
érné, az árverés hatálytalanná válik és az 
ingatlanok a nyomban foganatosítandó újabb 
árverésen az özvegyi jogoknak fentartasa 
nélkül fognak eladatni, az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1535. évi május hó 11-ik napján d. e. 
10 órakor Péczel községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kioltási áron alul is eladatni fognak

Arverez’i szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát kész
pénzben, vagy az 1331.60 t. ez. 42 §-ában 
jelzett áifolyammal számított és az 1881 évi 
november hő 1-én 3333 sz. a. kelt m. kir. 
igazságilgyminiszleri rendelet 8 §-ban kije
lölt óvadékképes értékpt púban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881 évi 60. t.cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1905 évi február hó 22-én. 
Kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság.

Lukácsy, kir. albiró.



1905. április 16.

Sebesedések 
legyenek azok bárminő természetűek, gondosan ineR- 
vedetidök minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
'..kt .l’b seb is elmérgesedik és nehezen gyógyuló 
sebet idézhet elő, 40 éve már,, hogy a megpnhitó 
Imzókenöcs PRA Al HÁZIKiNOCS név alatt, mint 
egy nélkülözhetlcn kötöszer sincrctes Az megvédi a 
sebet, csillapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
hat es elősegíti a gyógyullást. 1 doboz 70 fill.

Posta szélküldés naponta.
3 k r. 16 fill. előzetes bekül
dése után 4 doboz, vagy pe
dig 4 kor. <X) fillérért b do
boz, Asztria-Magyarorazág 
bármily részébe bérmentve 
szállitatik.
A csomag minden részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye 

boruk hu-:

FRAGNER B. cs. ts kir. udvari szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203. sz. Raktár : Asztria- 
Mm-yarország gyógyszertáraiban, l-ó 
a kttr: Tőrök József Budapes

Óriási SZERENCSE TÖRÖK-nél!
„ az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid időFelulmulnatlan a|alt 19 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki 
nagyrabecstilt vevőinknek ; egyedül az utóbbi 6 hónapban 2 legnagyobb nyereményt 

és pedig a 602,600 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre,

a 400 OOO koronás legnagyobb főnyereményt a 83461. sz. sorsjegyre, 
továbbá 1OO.OOO, 80.000, 70.000, 60.000. 25.000, 20.000, több 15.000- 
10 000 koronás cs ezeken kívül még sok egyéb nagy gyeremenyt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy s“^n^seso,r^®. .

' A most kezdődő 16. sorsjegyre re QGQ l£’Xésen
magyar osztálysorsjátékában IÍL.UUU ismét cs összesen

14 A^ÍLLÍÓ 459.koro-a hatalmas összeget sorsolnak ki.

jíinöenki keresse nevét!
(melyet a. h. o. sorrendben megtalálhat).

Mindenki kísérelje meg szerencséjét 
azon számmal) mely neve avagy csa
ládtagjainak neve mellett áll.

A gyom o i 
egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
hatásos gyógyfüvekböl gondosan elő
állított étvágyelősegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértékteknség ismert következ
ményeit, hibás diarct, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképződés és görcsszcrü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féle gyomorbalzsam, Frag- 
ner 15. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kcr.

Figyelem I A csomagolás , 
minden részén a törvényileg . ■ 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár :

FRAÓNER B.^il
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203.

Nerudagasse sarkán.
I ’<>>-t.-ii szrIkiilcle-:í ipipoqtn.

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
i.tán egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekiil- 

Ídése m in egy kis üveg bermentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

Magyarország gyógyszertáraiban.

Főraktár : Török József gyógyszertára 
Budapest.

Adam »x» Ceolila 83156 Gellert 72630 János 82957 Manó 83*59 Salamon *x«5
Adél 1113 Celestln 83519 Gereben 82X49 Jenő ,83’45 Maróéi 2881 Samu 7979
AdolAT 1!3"2 Dániel 2778 Gergely 85216 Jolán ' Ml Margit 7280 Sándor 17763
Adóit 2042! Dávid 6637 Géza 2797 Jónás 7’tW Mária 17707 Sári 2’"I9
Agn«í 2*5)1 Dinéi 12426 Gizella 6649 Jozsa 13230 Márkus 2*«'l 4 Sarolta 241'29
Ágoston 24*42 Dezső 20983 Gusztáv 13151 József 21452 Mártha 24"O3 Sebestyén 242X9
Aladar 28818 Domokos 23HO6 György 21146 Judlth 23095 Márton 24274 Simon 41'716
Albert 4430'1 Dóra 24258 Győző 23018 Juliska 24358 Matlld 40705 Szeréna
Alfréd 591 19 Dorotea 295*) Gyula 24268 Kálmán 404X2 Mátyás 66693 Taksony 59575
Ákos 72613 Edith 56310 Hed wig 29633 Karolta 56572 Melánia 59564 TaniAs 80973
Amália 82M1 Ede 59159 Helena 665*5 Károly 59505 Menyhért kt'1119 TösziIO s3ll*’
Ambrus 83145 Ed win 72622 Henrietta 59167 Katinka 72645 Mihály 83O"6 Terűn S3'.'«.
Andor 83505 Elek 82X36 Henrik 7/633 Kazmer 8'296'1 Miklós 83273 Tibor 2"9X
András a'JO Elemér 83161 Herinann 82954 Kelemen 83246 Miksa 2890 Tihamér XÖ04
Anna 494S Emil 83' ?•> Hét tn ina 83217 Klára 2878 Milán 72SS Ti inon 1X652
Antal 12417 Emin* 27X4 Hilda 2799 Klotlld 7266 Mór 1773X Tivadar
Aranka 211593 Endre 5641 Hunort 6313 Kornél 1CS63 Mórlo 22016 Tóbiás 24’1 iS
Armand 22514 Ernő 12133 Hugó 13154 Kornélia •z2<H'2 Nándor 241'14 Urban 2 4.'95
Arnold 24*48 Ernesztin 21142 Humbert 21147 Kristóf 23097 Nárcisz 24*79 Valéria 4n ;ss
Árpád 28828 Erwin 23oi'7 Ibolyka 23077 Krisztina 24365 Olga 407 15 Vazul 5xu|4
Arthur 44389 Éva *4259 Id iska 21271 Lajos 40186 Olivér 57098 Vendel 695X6
Aurél 69142 Erzsébet 29536 Ignao 29647 László 5.1678 Orbán 59566 Viktor 80974Attila 72615 Eszter 564:1 11 a 5655! Laura 59532 Oszkár 80458 Viktória 83047
Balázs 82826 Etel 59IS3 Illés 6916.8 Lázár 73076 Ottó 8»0"8 Vliibáld 83102
Eá.int Ml 55 Fábián 72 25 Ilma 72649 Lénart 82902 Ödön 832X1 Vilma 2'.iooBarnabás 83511 Félix 82837 Ilona 82955 Lenke 83255 Pál 2X92 Vilmos S'.IX
Béla 2749 Ferdmánd 83215 Imre 83225 Leó 2179 Paula 731 >0 Vince 1X055Benedek 5PJS Ferenc 835.11 Ince 2876 Leónia 7278 Petronella 1 7740 Virgil 2'0-9
> ern.lt 1 ,'i?4 Flóra Ipoly t’ ) 6432 Lídia 17:150 Péter 22017 Zoltán 2'014Berta 2<i97 > Franciska 5012 íren 13221 Lipót 22009 Piroska 24017 Zsigmond 25156Bertalan ?2.>2< Frida 1 '1 !> Irma 21’48 Lóránt 23100 Pista 242X8 Zsófia 42270
Blanka *1254 Fr vés 21111 István 23692 Lothár 24373 Rafáel 4u742 Zsuzsanna 5.mi21Bodog 2x8x6 Fülop ?.">■ 09 Izabella 24351 Lorino 40702 Regina 57 síi
Bogdán ,'>6273 Gábor 212-.3 Izidor 40163 Ludmilla 5I.6S7 Ki ebárd 59573
Borbála 59115 Gabriella -•9541 Jván 56556 Luiza 695 6 Róbert Mir.39
r.oriska 72'. IS Gáspár 56511 Jakab 59*01 Malvin 73133 Rozslka S3O2O
Eruno >2 31 Gedeon 5916 4 Janka 7261 1 Manfr'éd 82975 Rudolf 83*96

Legnagyobb nyeremény esetleg 1.0 0 0,0 0 0 korom.
Továbbá 1 jutalom G00.000, 1 nyer. 400.000, 200,000, 2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á 
80.000, 1 á 70,000, 2 (50.000. 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.000, 

8 á 15.000, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

1» eredeti sorsjegy írt —.75 vágykor. 1.5'. ’/> eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3.— 
h „ „ „ 6.— „ „ 6.— i/i „ „ „ 6.— „ „ 12.—

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre 
kérünk azonnal, de legkésőbb

ntHssnrarasa f. évi április 11Ó 23-ig aamau

bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak.

K H A Z A BUDAPEST.BÁN
Hazánk legnagyobb osz'.álysorsjáték üzlete.

Főárudánk osztálysorsjátck-íizlc-ei :
Teréz-kÖrut 46a. I. fiók: Váczi-körut 4a.Központ :

II. fiók : Muzeutn-köriit 11 a. III. fiók : Erzsébet-körut 54 a

v
s

Főraktár: az Erzsébet

i' J etében Gödöllőn
Nyomifoit a Gödöllői .Erzsébet- könyvnyomdában


